
ഓണ്ലൈലന് ക്ലാസ്സിന്റെ� തുടര്ച്ചന്റെയന്ത് ?  ..
കകായസ്സന് എന്ന കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂന്റെട എന്താണ് ലക്ഷ്യംന്റെവച്ചത്?
എന്തായിരുന്നു പഠനകനട്ടങ്ങള് ?

കഥ  കനാവല്  ഭാഗം   എന്നിവയില്നിന്നും  ആര്ജ്ജിച്ച  അനുഭവങ്ങള്  വ്യത്യസ്ത  വ്യവഹാര
രൂപങ്ങളില്  ആവിഷ്കരിക്കരിക്കല്(  കഥാപാത്ര  നിരൂപണം,നാടകീകരണം)  ഇതാണ്  ഈ
പാഠഭാഗത്തിന്റെ� ഉയര്ന്ന പഠനകനട്ടം!

കഥവായിച്ച്  മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുന്റെട  ആഴം  കബാധ്യന്റെപ്പടല്,കഥയുന്റെട  സാംസ്കാരിക  പരിസരം
തിരിച്ചറിയല് എന്നിങ്ങന്റെന ചില ഉപലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം.
അതികലക്കു നയിക്കാന് ഇത്രയും  പ്രവര്ത്തനം  മതികയാ?ഇതുതന്റെന്നയാകണാ പ്രക്രിയകവണ്ടത്?
ഓണ്ലൈലന് പരിമിതി മാത്രമാകണാ പ്രശ്നം? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെല പ്രക്രിയ
ഓണ്ലൈലന് ക്ലാസ്സ് പ്രക്രിയ

• പത്രവാര്ത്തകള്  കാണല്   ലഘു  ചര്ച്ച  (മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുന്റെട  ആഴം,എങ്ങന്റെന
ന്റെപരുമാറുകUാഴാണ് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ഹൃദ്യമാവുന്നത് )

• കാബൂളിവാല  കഥ  പറയുന്നു  (വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുന്റെട  ആഴവും  ,  നന്മയുകടയും
ക^ഹത്തിക�യും ഉറവകളും പ്രകടമാക്കുന്ന  കഥകള് ധാരാളമുണ്ട് എന്ന ധാരണ)
(ഇവിന്റെട കഥാപാത്രം - ഇഷ്ടന്റെപ്പടല്.. സൂചന നല്കുന്നു)

• ഇതുകപാന്റെല ക^ഹബന്ധങ്ങളുന്റെട കഥ നിങ്ങള്ക്കു പഠിക്കാനുണ്ട്...പാഠത്തികലക്ക്)
• കഥയില്മാത്രമല്ല-കവിതയിലും  കാണാം   -നാലാം  ക്ലാസ്സ്  കുടയില്ലാത്തവര്  കവിത

ന്റെചാല്ലി സൂചന നല്കുന്നു.
• കകായസ്സന് കപരില് നിന്നും കാലം - സൂചന 
• കഥയിന്റെല വിശദാംശങ്ങള് സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നു.
• ആഴത്തിലുള്ള വായനക്കുള്ള കചാദ്യങ്ങള് നല്കുന്നു (ഉത്തരസൂചനകള് നല്കുന്നു)

ഇവിന്റെട നാം ആകലാചികക്കണ്ടത് എന്താണ്? 
പ്രക്രിയാ തടസ്സങ്ങള്

1. ഈ  കഥകള്  പറയാന്റെത  പറയുന്നത്  കകവലം  ക^ഹബന്ധങ്ങളുന്റെട  കാര്യം
മാത്രമാകണാ? 

കാബൂളിവാലകയാടുള്ള  വീട്ടുകാരുന്റെട  സമീപനവും-(കാണാന്വിസമ്മതിക്കല്,കുട്ടിയുന്റെട
നിസ്സംഗമായ  നില്പ്പ്  )   കാറുവാങ്ങിച്ചകതാന്റെട  അപ്പുവിന്റെ�  വീട്ടുകാര്  കകായസ്സകനാടു
കാണിച്ചന്റെപരുമാറ്റവും ഒന്നുതന്റെന്നയാകണാ?  അങ്ങന്റെനന്റെയങ്കില് കകവലം ക^ഹബന്ധം
അവതരിപ്പിക്കല്  മാത്രമാകണാ കഥയുന്റെട ലക്ഷ്യം (അധ്യാപികയുന്റെട ചിന്തക്ക്) 

2. ആശയഗ്രഹണവായനക്കും,ആഴത്തിലുള്ള  വായനയികലക്കും  നയിക്കാന്  ഈ
അവതരണത്തിനു കഴികrാ? ഇനി എന്റെന്താന്റെക്ക പ്രവര്ത്തനം നല്കകണ്ടിവരും?

വിമര്ശനപരമായി ക്ലാസ്സിന്റെന കണ്ടാല്
• പത്രത്തിന്റെല വാര്ത്തകള്ക്ക് ഈ സന്ദര്ഭത്തില് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല .
• അന്യകരാടും കരുണകതാന്നലും ,ക^ഹവും  എന്ന ആശയമുള്ള കവിതയുകടയും -  ജന്മിത്വ

സംസ്കാരവും വികധയത്വവും കാണിക്കുന്ന കകായസ്സന്റെ� കഥയും വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളാണ്.
• കുട്ടിക്ക് എന്റെന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാകനാ , കുട്ടിയുന്റെട മാനസികസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാകനാ ഒരു

ഇടന്റെപടലും ഇല്ല.

എങ്കില് കുട്ടി മുUിലില്ലാത്ത ഈ ഓണ്ലൈലന്കാലത്ത്  കുട്ടിയുന്റെട ചിന്തയില് ചില ഇടന്റെപടലുകള്
എങ്ങന്റെനയാണ് വരുത്തുക?

എല്ലാവര്ക്കും  പങ്കാളിത്തവും  ,  എല്ലാവരും  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ലൈവകാരികമായി
ഏന്റെറ്റടുക്കുകയും ന്റെചയ്യുന്നന്റെതകപ്പാളാണ്? 
പ്രവര്ത്തനം  1-  പഴയകാലന്റെത്ത ആളുകളുന്റെട കപരുകളും  ഇക്കാലന്റെത്ത ആളുകളുന്റെട  കപരുകളും
വ്യത്യാസവും....കാലം കപരില് വരുത്തിയ മാറ്റവും ചര്ച്ചയില് വന്നാകലാ.. 
അവരുന്റെട നാട്ടിന്റെല  പഴയ ആളുകളുന്റെട കപര് ഓര്ത്തുകനാക്കാന് പറയാം..(കുട്ടികള് കകട്ടവ)
അധ്യാപിക ഒരു ഉദാഹരണം നല്കുന്നു
എന്റെ� നാട്ടിന്റെല ഒരു  വല്യമ്മന്റെട കപര്  "കുപ്പ  "  എന്നായിരുന്നു.  എങ്ങന്റെനയാണ് ഈ കപരുകള്
ആളുകള്ക്ക് കിട്ടിയത് ? നിങ്ങന്റെട മുത്തശ്ശക�യും മുത്തശ്ശിയുകടയും കപര് എന്തായിരുന്നു? 
( കനരിട്ട് ഒന്നും പറകയണ്ടതില്ല- പന്റെക്ഷ ചിന്തിക്കാന് അവസരം നല്കണം)



പഴയകാലത്ത് ധാരാളമായി  ഉപകയാഗിച്ചതും  ഇകപ്പാള്  കാണാനില്ലാത്തതുമായ  ഒരുവാഹനം
കാണിച്ചുന്റെകാടുക്കുന്നു (കുതിരവണ്ടി)  കപര് പറയാകമാ? എന്നുകചാദിക്കുന്നു.
ചില പഴയകാല വസ്തുക്കളും  കുട്ടികളുന്റെട ചിന്തയികലക്ക് ഇട്ടുന്റെകാടുക്കാന് കഴിയുമായിരുകന്നാ?
ഈ  കുതിരവണ്ടിയും  കകായസ്സന്  എന്ന  കപരും  ഈ  പാഠത്തിന്റെ�  സാസ്കാരിക  പരിസരന്റെത്ത
അടയാളങ്ങളാണ്  .കാലവും  ജീവിതരീതിയും  ആയി   ബന്ധന്റെപ്പട്ട    ചിന്ത  കുട്ടികള്ക്ക്   നല്
കണം.അത് പാഠഭാഗന്റെത്ത ആഴത്തില് മനസ്സിലാക്കാന് സഹായിക്കും 

പഴയ വസ്തുക്കളുന്റെട ചിത്രം ആദ്യം  കാണിച്ച്  അതിന്റെ� കപര്  എഴുതിക്കാണിച്ചാല്  ഈ ചിന്ത
നടക്കുകമാ?

ആശയഗ്രഹണ വായനയും ,ആഴത്തിലുള്ള വായനയും എങ്ങന്റെന നടത്താം?

•  കഥ  ഇഷ്ടമാവാനുള്ള  കാരണം പറയല്/  എഴുതല്-കുട്ടികകളാട്   പാഠം  വായിച്ച്   കഥ
ഒന്നുകൂടി  വ്യക്തമായി  മനസ്സിലാക്കാനും  നിര്ക~ശിക്കാം.  (  എഴുതി  കഫാകട്ടായായി
അയക്കാം  /  വായിച്ചു  റകക്കാഡ് ന്റെചയത് അയക്കാം/  അധ്യാപിക്ക് കഫാണിലൂന്റെട കകള്
പ്പിക്കാം.

• അവര്ക്ക് അധ്യാപികകയാട് ചില കചാദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കാന് അവസരം നല്കല്(കമല്
പ്പറr ഏത് രീതിയിലുമാകാം) 

• കഥയുന്റെട ഏന്റെതങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചിത്രീകരിക്കല്- ചിത്രം അയക്കാം
• കഥയുന്റെട ഏന്റെതങ്കിലും ഒരുഭാഗം സംഭാഷണമാക്കല്
• കഥ വായിച്ച കശഷം കചാദ്യം നിര്മ്മിക്കല് 

ചില കഥാ ഭാഗങ്ങള് കന്റെണ്ടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനം കചാദ്യങ്ങളിലൂന്റെട കുട്ടിയുന്റെട ശ്രദ്ധയില്
ന്റെകാണ്ടുവരണം (അധ്യാപകസഹായി) 

• കകായസ്സന്റെ�  കുടുംബന്റെത്തക്കുറിച്ച്  കുട്ടികള്ക്ക്  എന്റെന്താന്റെക്ക  അറിയാം?  ആ  ഭാഗം
വായിച്ച്  പറയാം -കുറിപ്പാക്കാം
കുrാലു കകമനാണ് ? എന്താണ് അപ്പുവിന് അങ്ങന്റെന കതാന്നിയത്?
കുrാലുവിന്റെ� സ്വഭാവന്റെത്ത സൂചിപ്പിക്കാന് എഴുത്തുകാരന് ഉപകയാഗിച്ച പ്രകയാഗം
etc...
കുട്ടികള്  ഇകങ്ങാട്ടുവരുകUാഴാണ്  കകായസ്സന്  അവന്റെര  കാണാറുന്റെള്ളന്നു  കതാന്നിയത്
എന്തുന്റെകാണ്ട്? 

• കകായസ്സന്  ഒരു  തമാശക്കാരനും  ആയിരുന്നു.  ഇത്  സൂചിപ്പിക്കുന്ന  ഭാഗം
കന്റെണ്ടത്തിപ്പറയാകമാ?

ഇങ്ങന്റെന ചില കപരഗ്രാഫുകള് വായിപ്പിക്കാനും വിശകലനം ന്റെചയ്യാനും കഴിയുകമാ?  അങ്ങന്റെന
ന്റെചയ്താല്മാത്രകമ  കുട്ടികള്  വായനയികലക്കു  കടക്കു.  (  ഭിന്നനിലവാരക്കാന്റെര  പരിഗണിക്കാന്
ചിത്ര സഹായകത്താന്റെട കഥ ലഘുവാക്കി നല്കി സഹായികക്കണ്ടി വരും-ഇത് അധ്യാപികയുന്റെട
ചുമതലയാവണം) 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  അവയുന്റെട സവികശഷതകളും
അറിവു നിര്മ്മാണത്തില് കുട്ടികന്റെള കടത്തി വികടണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   ഇവയാണ്.
Elicit, Engage, Explore, Explain ,   Encounter, Enlightening, Elaborate  , Expand, Evaluate 
ഈ പാഠത്തില് അത് Apply ന്റെചയ്താല് ...
കുട്ടികളില്നിന്നും -ചിലകാര്യങ്ങള് Elicit  ന്റെചയ്ത് എടുക്കണം -പഴയകാലകപരുകള്,വാഹനങ്ങള്
വീട്ടിന്റെല പണിക്കാര് , 
കുട്ടികന്റെള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്   Engage  ന്റെചയ്യിക്കണം - വായിപ്പിക്കല്,ചര്ച്ചയില് പന്റെങ്കടുപ്പിക്കല്
ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ചിലകാര്യങ്ങള്  Explore ന്റെചയ്യാന്  (ആരായാന്)    അവസരം  നല്കണം-   മുതിര്ന്നവകരാട്
കചാദിച്ച് പഴയകാല കപരുകള് വരാനുണ്ടായകാരണം )
Explain-  ഓകരാന്നും വിശകലനം ന്റെചയ്ത്  വിശദീകരിക്കുന്നത്  ഈ  ഘട്ടത്തിലാണ്  .അകതാന്റെട   
വായനയുന്റെട  ആഴങ്ങളികലക്ക്  നയിക്കന്റെപ്പടുന്നു.   -  തലപ്പാവിന്റെ�  സവികശഷത-  കകായസ്സന്റെ�
കുടുംബന്റെത്തക്കുറിച്ച്, Etc....
Encounter- ഒരുവാദന്റെത്ത പലകകാണുകളില് കനാക്കിക്കാണാനും,  തന്റെ� വാദം യുക്തികയാന്റെട
അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള    അവസരവും  കിട്ടണം.  കുrാലുവാണ്  കഡാക്ടറാകുന്നന്റെതങ്കികലാ?
എന്തുന്റെകാണ്ട് ഇങ്ങന്റെന ചിന്തിച്ചു? അങ്ങകനയും ആവാമകല്ലാ? 



 ആകാശം  ഇടിഞ്ഞു  വീഴുന്ന  കാര്യപറr്  കകായസ്സന്  അപ്പുവിന്റെന  കളിയാക്കിയതാകണാ?
അല്ലകയാ- ഇതുശരികയാ?
Elaborate-    വീട്ടില്  കപായതിനുകശഷം  കകായസ്സന്റെ�  ജീവിതത്തില്  പിന്റെന്ന  എന്തു
സംഭവിച്ചിരിക്കാം? ഇത് Evolving text ആണ്.കഥയുന്റെട തുടര്ച്ച അകന്വഷിക്കലാണ്.
ഇത്തരം  ചിന്തകള്  കഥാരൂപത്തില്  എഴുതി  പതിപ്പാക്കാം.(ഓണ്ലൈലന്മാഗസിന്  എങ്ങന്റെന
വികസിപ്പിക്കാം ? )
രചനകള് ടീച്ചര്ക്ക് അയക്കുന്നു. ടീച്ചര് കവണ്ട മാര്ഗനിര്ക~ശം നല്കുന്നു. കുട്ടികളുന്റെട ലൈഫനല്
രചനകള് അധ്യാപിക ലൈടപ്പ് ന്റെചയ്യുന്നു.അതികലക്ക് കനരന്റെത്ത വരച്ച ചിത്രങ്ങള് ന്റെമാലൈബലില്
കഫാകട്ടാന്റെയടുകത്താ,സ്കാന്ന്റെചകയ്താ  ഇടുന്നു.  ഡിജിറ്റല്  മാഗസിനാക്കി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.ഒരു
ദിവസം  വിളിക്കുന്ന  ഓണ്ലൈലന്  എസ്.ആര്.ജി  യില്  പ്രകാശനം  നടത്തുന്നു.കുട്ടികള്ക്കും
രക്ഷിതാക്കള്ക്കും വായനക്കായി അയക്കുന്നു.ഇന്റെതാരു മികച്ച പഠനപ്രവര്ത്തനമാകും .
Extent-  ഈ  കഥയും  കാബളിവാല  എന്ന  കഥയും  ഒകര  ആശയമാകണാ  നല്കുന്നത്?ഈ
കഥയിന്റെല  ആശയമുള്ള  മറ്റ്  ഏന്റെതങ്കിലും  കഥ  പറയാകമാ?  ഈ  കഥയിന്റെല  ഒരുഭാഗം
നാടകമാക്കി അഭിനയിക്കാകമാ? ഉദാഹരണത്തിന് കകായസ്സന്കപായ കശഷം വീണ്ടു അപ്പുവിന്റെന
കാണാന് വരുന്ന ഭാഗം.

(വീടുകളില്  ഇരുന്ന്  കുട്ടികള്  സംഭാഷണം  തയ്യാറാക്കുന്നു.   അധ്യാപികക്ക്  അയക്കുന്നു.
അധ്യാപിക  കവണ്ട  മാറ്റങ്ങള്  നിര്ക~ശിക്കുന്നു.  കുട്ടികള്  കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു.  ഒരാള്  അപ്പു
ഒരാള് കകായസ്സന് ഒരു വാട്ട്സാപ് വീഡികയായിലൂന്റെടകയാ,  കകവലം കഫാണ് ശബ്ദം റകക്കാഡ്
ന്റെചകയ്താ ഓണ്ലൈലന് നാടകമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാം-  വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള് വിവിധ സന്ദര്ഭങ്ങള്
ന്റെചയ്യന്റെട്ട! ഒകന്നാ രകണ്ടാ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരുഭാഗം നല്കലുമാവാം.
Enlightening-   മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പ്രകചാദനമാകും വിധം ചില ഇടന്റെപടലുകള് നടത്തുന്നതാണ് ഈ
സന്ദര്ത്തില്  നടക്കുക  –  മിനുസമുള്ള  നിലത്ത്  ന്റെനല്ലിക്ക   വീണകപാന്റെല  -  ഇതുകപാന്റെല
മകനാഹരമായ  പ്രകയാഗങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാനാവുകമാ?  നിലവും  ന്റെനല്ലിക്കയുംസ്വതകവ   മിനുസ
മുള്ളതാണ്.  ന്റെനല്ലിക്ക  ഉരുണ്ടതാകയാല്  ന്റെവച്ചിടത്ത്  ഇരിക്കില്ല.  ഈ  സൂഷ്മനിരീക്ഷണമാണ്
ഇത്തരത്തിന്റെലാരു  പ്രകയാഗം  നടത്താന്  പ്രരിപ്പിച്ചത്.  അത്  ഒരു  കുട്ടിയുന്റെട  സ്വഭാവത്തികലക്ക്
ബന്ധിപ്പിക്കുകUാള്  കുട്ടിയുന്റെട  പ്രകൃതം  പറയാന്റെത  പറയുകയാണ്  .ഇത്തരം  പ്രകയാഗങ്ങള്
നന്റെമ്മ വല്ലാന്റെത ആകര്ഷിക്കും.ആഴത്തില് ചിന്തിപ്പിക്കും. വീണ്ടും  വീണ്ടും  ഓര്മ്മിപ്പിക്കും.
Expand-   ഈ  കഥന്റെയ  മറ്റുകഥകയാ,കവിതകയാ  ആയി  താരതമ്യം  ന്റെചയ്യാനുള്ള  അവസരം
ലഭിച്ചാല് കനടിയ അറിവിന്റെ� വികാസം നടക്കും . 
Evaluate-  സ്വയവും പരസ്പരവും  വിലയിരുത്തലുകള്

1. ഈ  കഥ  സന്ദര്ഭത്തിനിണങ്ങും  വിധം  ഒഴുകക്കാന്റെടയും  ഭാവാത്മകമായും
എനിക്കുവായിക്കാനാകയാ?   (ശബ്ദവായനക്ക് അവസരം ടീച്ചര് നല്കണം)

2. കൂട്ടുകാര്ക്ക് കതാന്നിയ ആശയങ്ങളും എന്റെ� ആശയങ്ങളും ഒന്നുതന്റെന്നയാകണാ?
(പതിപ്പിന്റെല  കഥ,  അഭിനയം,  ചിത്രീകരണം  ഇന്റെതല്ലാം  പരസ്പരം  കാണാന്  അവസരം
നല്കണം)

ഇങ്ങന്റെന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.അവ തിരിച്ചറിr് അടുത്തക്ലാസ്സു വകരയും  ,
അടുത്ത ക്ലാസ്സിനുകശഷവും ഇടക്ക്  ഓകരാ മലയാളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നല്കി കുട്ടിന്റെയ ഭാഷാ
പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളികലക്ക് നയിക്കണം.

വായനക്കും ചിന്തക്കും കവണ്ടി.....

കഡാ-ന്റെക. രാമചന്ദ്രന്


